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RedBlocker Łagodzący balsam do ciała do skóry wrażliwej i
naczynkowej na dzień i na noc 180 ml
 

Cena: 23,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 180 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Redblocker łagodzący balsam do ciała to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry nawet bardzo wrażliwej i
naczynkowej, skłonnej do podrażnień i zaczerwienień. Zawartość aż pięciu składników aktywnych sprawia, że balsam już po pierwszym
zastosowaniu wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne, chroniąc przed ich pękaniem. Dodatkowo, łagodzi podrażnienia i daje
natychmiastowe uczucie ukojenia, przywraca odpowiedni poziom nawilżenia i dogłębnie odżywia skórę. Zawarte w balsamie składniki
aktywne redukują uczucie suchości i swędzenia. Balsam wyraźnie poprawia kondycję skóry pozostawiając ją gładką, elastyczną i jędrną.

Ekstrakty z kasztanowca i skrzypu polnego, wzmacniają, uelastyczniają i uszczelniają naczynia krwionośne, chroniąc je przed pękaniem.
Dodatkowo, ekstrakt ze skrzypu polnego stymuluje syntezę kolagenu w skórze, przywracając jej witalność i zdrowy wygląd. Olej z pestek
winogron, dzięki zawartości flawonoidów uszczelnia naczynka i wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, przyspiesza
regenerację naskórka, pomaga w odbudowie jego naturalnej bariery ochronnej, a także odżywia i uelastycznia skórę. Alantoina koi i
łagodzi podrażnienia, a także silnie regeneruje skórę. Zawarty w balsamie beta-glukan, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia, łagodzi
uczucie suchości i swędzenia. Systematyczne stosowanie balsamu zmniejsza ryzyko pękania naczyń krwionośnych, dogłębnie i
długotrwale nawilża, a także wyraźnie poprawia kondycję i wygląd skóry.

Redblocker łagodzący balsam do ciała to odpowiedź na potrzeby wyjątkowo wymagającej skóry nawet bardzo wrażliwej lub
naczynkowej. Wyraźnie poprawia jej kondycję i wygląd wzmacniając kruche ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając widoczność
pajączków, łagodząc podrażnienia, niwelując uczucie suchości i swędzenia. Dodatkowo, balsam dogłębnie nawilża, ujędrnia i
uelastycznia skórę pozostawiając ją sprężystą i pełną witalności.

odpowiedni dla osób ze skórą wrażliwą i naczynkową
łagodzi podrażnienia
intensywnie nawilża
odżywia skórę
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likwiduje uczucie swędzenia i pieczenia
przynosi ulgę i koi przesuszoną skórę
redukuje suchość i szorstkość
zauważalnie poprawia wygląd i kondycję skóry
wyraźnie zmniejsza widoczność naczynek i chroni je przed pękaniem
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczynek

Balsam zawiera 5 składników aktywnych:
Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) dzięki zawartości escyny ułatwia mikrokrążenie, chroni ściany naczyń
krwionośnych, łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia.

Ekstrakt z Equisetum Arvense (skrzyp polny) bogaty w minerały, posiada silne właściwości rewitalizujące. Pomaga zachować
elastyczność naczyń krwionośnych, chroniąc je i wzmacniając. Ponadto, stymuluje syntezę kolagenu, ujędrnia, uelastycznia, regeneruje i
poprawia ogólny wygląd skóry.

β-glukan działa antyoksydacyjnie i przeciwpodrażnieniowo, dodatkowo odmładza, regeneruje i nawilża skórę.

Alantoina koi i łagodzi, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Przyspiesza regenerację naskórka. Systematyczne stosowanie
balsamu z alantoiną wygładza i zmiękcza skórę.

Olej z pestek winogron wyróżnia się bardzo wysoką zawartością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Jest
znakomitym antyoksydantem, bogatym w witaminę E. Zawiera również flawonoidy, lecytynę oraz przeciwutleniacz o bardzo silnych
właściwościach ochronnych. Wykazuje znakomite działanie nawilżające, zmiękczające, wygładzające oraz łagodzące podrażnienia.

Przebadany dermatologicznie.

Składniki
Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Isoamyl Laurate, Glyceryl Stearate Citrate,
Methylpropanediol, Vitis Vinifera Seed Oil, C13-15 Alkane, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Equisetum Arvense Extract, Beta-
glucan, Allantoin, Propylene Glycol, Decyl Glucoside, Propanediol, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Oleate, Caprylyl Glycol,
Phenylpropanol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Parfum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Citric Acid

Dawkowanie
Sposób użycia: Balsam rozsmarować na powierzchni całego ciała, szczególnie w miejscach, gdzie występuje problem popękanych
naczynek i nadmiernej suchości skóry.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice,
ul. Partyzancka 133/151
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